Menilik Perbandingan Crowdfunding di Indonesia dengan Cina
Fenomena skema pendanaan melalui crowdfunding tidak hanya merambah di
Indonesia saja melainkan meliputi juga lingkup global. Berdasarkan riset yang diperoleh dari
Ziegler (2020), volume transaksi dari crowdfunding secara global mengalami peningkatan
signifikan dari US$11,06 miliar pada tahun 2013 menjadi US$418.52 miliar pada tahun 2017,
dan telah beroperasi setidaknya di 161 negara dengan Amerika, Cina, dan Eropa menjadi
pemain utama dan menguasai sekitar 97% dari total pasar crowdfunding global. Adapun
mayoritas kontribusi tersebut berasal dari crowdfunding berbasis investasi seperti P2P
lending dan equity crowdfunding.1 Cina, sebagai salah satu pemain utama dalam penguasaan
pasar crowdfunding memiliki 4 jenis crowdfunding yaitu crowdfunding berbasis donasi
(donation-based), berbasis penghargaan (reward-based), berbasis ekuitas (equity-based), dan
berbasis pinjaman (loan-based).2 Pada awal mulanya, hanya terdapat dua jenis crowdfunding
yang berkembang di Cina yaitu donation-based dan reward-based crowdfunding, namun
seiring dengan berkembangnya penggunaan crowdfunding, muncul dua jenis crowdfunding
lainnya yang kini turut digunakan di Cina yaitu equity-based dan loan-based.3
Terlepas dari perkembangannya yang cukup pesat, Cina hingga saat ini masih belum
memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan crowdfunding. Hal ini
tentunya merupakan tantangan bagi Cina karena dengan adanya kekosongan hukum, risiko
yang dihadapi oleh penyelenggara dan pemodal berkaitan dengan penggalangan dana tanpa
izin menjadi lebih besar. Meskipun demikian, pada bulan Desember 2014 dikeluarkan
peraturan ad hoc untuk equity crowdfunding yang dinamakan “Crowdfunding Measures”,
dengan instansi yang mengawasi jalannya kegiatan crowdfunding yaitu China’s Security of
Regulatory Commission (“CSRC”).4 Di bawah pengawasan CSRC, platform yang ingin
menjalankan kegiatan equity crowdfunding harus mengajukan diri untuk menjadi anggota
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Securities Association of China (“SAC”).5 Di Cina, dikarenakan equity crowdfunding belum
dilegalkan, maka mekanisme yang digunakan berupa mekanisme investasi ekuitas yang
dipimpin oleh private-placement menggunakan saluran offline dan online atau yang dikenal
dengan istilah clubbed investing atau online angel investing.6 Lebih lanjut, dikarenakan
mekanisme yang digunakan merupakan mekanisme investasi ekuitas yang dipimpin oleh
private-placement, maka dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan bagi pelaksanaan
Private Investment

Funds

yang juga diatur oleh CSRC. Para pemodal dalam

equity-crowdfunding dianggap sebagai investor dimana mereka mendapatkan bagian sebagai
imbalannya dengan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen, sedangkan model
keuntungan yang didapatkan oleh investor meliputi:
-

biaya komisi (3-5% dari total dana yang terkumpul);

-

saham ekuitas (dengan menjadi pemegang saham perusahaan); dan

-

biaya nilai tambah (meliputi konsultasi manajemen, penasihat hukum, dan jasa
konsultasi keuangan).7

Salah satu platform yang menjadi pelopor bagi platform lainnya di Cina yaitu AngelCrunch
yang diluncurkan pada November 2011 dan dioperasikan oleh Tianjin Sheng Bang
Investment Co. Ltd.8 Setelah kemunculan AngelCrunch, platform lain yang juga mengikuti
jejaknya yaitu Dajiatou, Yuanshihui, Renrentou, Ihetou, Yunchou, Daibang, Ichuangye, dan
TSJ123.9
Adapun jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat beberapa perbedaan yang dapat
ditemukan dalam pelaksanaan equity crowdfunding di Cina dengan Indonesia. Berikut
merupakan perbandingannya dengan equity crowdfunding di Indonesia:
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Apabila ditinjau berdasarkan tabel tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok
seperti perbedaan bentuk perusahaan penyelenggara dan skema pendanaannya. Selain itu,
peraturan untuk pemodal di Cina lebih strict jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai
pemodal (investor) di Indonesia. Hal ini dikarenakan untuk dapat menjadi pemodal di Cina,
suatu perusahaan harus merupakan perusahaan atau individu yang memiliki aset/kekayaan
yang besar. Menariknya lagi, di Cina terdapat batasan mengenai banyaknya investor atau
pemodal yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam satu proyek yaitu tidak lebih dari
200 investor.26 Limitasi yang demikian tidak dapat ditemukan dalam regulasi Indonesia.
Meskipun demikian, dari segi regulasi Indonesia dapat dikatakan lebih unggul mengingat
Cina hingga saat ini belum memiliki pengaturan mengenai equity-crowdfunding. Peraturan
yang ada di Cina saat ini sifatnya hanya merupakan pedoman, sehingga menurut Penulis
dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan equity-crowdfunding di
Cina agar tercipta iklim pendanaan yang kondusif.
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